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DEVER DE INFORMAÇÃO 
 

IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO 
Artigo 23.º 
Conceitos em matéria de igualdade e não discriminação 
1 Para efeitos do presente Código, considera -se:  — 

 Discriminação directa, sempre que, em razão de um factor de discriminação, a)

uma pessoa seja sujeita a tratamento menos favorável do que aquele que é, 
tenha sido ou venha a ser dado a outra pessoa em situação comparável; 

 Discriminação indirecta, sempre que uma disposição, critério ou prática b)

aparentemente neutro seja susceptível de colocar uma pessoa, por motivo de 
um factor de discriminação, numa posição de desvantagem comparativamente 
com outras, a não ser que essa disposição, critério ou prática seja 
objectivamente justificado por um fim legítimo e que os meios para o alcançar 
sejam adequados e necessários; 

 Trabalho igual, aquele em que as funções desempenhadas ao serviço do c)

mesmo empregador são iguais ou objectivamente semelhantes em natureza, 
qualidade e quantidade; 

 Trabalho de valor igual, aquele em que as funções desempenhadas ao d)

serviço do mesmo empregador são equivalentes, atendendo nomeadamente à 
qualificação ou experiência exigida, às responsabilidades atribuídas, ao esforço 
físico e psíquico e às condições em que o trabalho é efectuado. 

 Constitui discriminação a mera ordem ou instrução que tenha por 2 —
finalidade prejudicar alguém em razão de um factor de discriminação. 
Artigo 24.º 
Direito à igualdade no acesso a emprego e no trabalho 

 O trabalhador ou candidato a emprego tem direito a igualdade de 1 —
oportunidades e de tratamento no que se refere ao acesso ao emprego, à 
formação e promoção ou carreira profissionais e às condições de trabalho, não 
podendo ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito 
ou isento de qualquer dever em razão, nomeadamente, de ascendência, idade, 
sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, situação económica, 
instrução, origem ou condição social, património genético, capacidade de 
trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou 
raça, território de origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e 
filiação sindical, devendo o Estado promover a igualdade de acesso a tais 
direitos. 
2  O direito referido no número anterior respeita, designadamente:  —
a) A critérios de selecção e a condições de contratação, em qualquer sector de  

actividade e a todos os níveis hierárquicos; 
 A acesso a todos os tipos de orientação, formação e reconversão b)

profissionais de qualquer nível, incluindo a aquisição de experiência prática; 
c) A retribuição e outras prestações patrimoniais, promoção a todos os níveis  

hierárquicos e critérios para selecção de trabalhadores a despedir; 
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 A filiação ou participação em estruturas de representação colectiva, ou em d)

qualquer outra organização cujos membros exercem uma determinada 
profissão, incluindo os benefícios por elas atribuídos. 
3 O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação:  — 

 De disposições legais relativas ao exercício de uma actividade profissional a)
por estrangeiro ou apátrida; 

 De disposições relativas à especial protecção de património genético, b)
gravidez, parentalidade, adopção e outras situações respeitantes à conciliação 
da actividade profissional com a vida familiar. 

 O empregador deve afixar na empresa, em local apropriado, a informação 4 —
relativa aos direitos e deveres do trabalhador em matéria de igualdade e não 
discriminação. 
5  Constitui contra -ordenação muito grave a violação do disposto no n.º 1 e  —
constitui contra - ordenação leve a violação do disposto no n.º 4. 
Por esta via dá-se cumprimento ao mencionado na Lei 7/2009 de 12/02.  


